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Sanitec Koło stanowi część międzynarodowej Grupy Sanitec, wiodącego w Europie producenta ceramiki 
sanitarnej, wanien i kabin prysznicowych. Marki należące do Grupy Sanitec są doskonale znane na lokalnych 
rynkach, posiadają ugruntowaną pozycję oraz wieloletnie doświadczenie w branży wyposażenia łazienek. 
Grupa zatrudnia ponad 6200 pracowników, głównie na terenie Europy, gdzie posiada 18 zakładów 
produkcyjnych. Globalna sieć handlowa, ekspercka wiedza oraz innowacyjne rozwiązania produktowe 
decydują o tym, że Grupa Sanitec jest jednym z liderów w sektorze produktów łazienkowych na świecie.
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To już trzecia edycja naszego katalogu. Zamykamy nim kolejne lata naszej pracy 

z inwestorami, architektami i firmami wykonawczymi. To już 13 lat wspólnej pracy!  

Wszystkim, którzy zaufali naszym produktom, bardzo dziękujemy. W katalogu 

Inwestycje 2012 – 2014 chciałbym zwrócić Państwa uwagę na rozbudowaną część 

techniczno-informacyjną poświęconą produktom przeznaczonym na inwestycje. 

Wiele z naszych innowacyjnych rozwiązań zobaczą Państwo po raz pierwszy. 

Rimfree®, spłukiwanie 4/2 l to rezultaty naszej pracy w ostatnich 2 latach. Jesteśmy 

głęboko przekonani, że dzięki tym rozwiązaniom możemy wspólnie wytyczyć nowe 

kierunki w obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkaniach naszych klientów.   

Życzymy ciekawej lektury.

Adrian Burzyk, 

Dyrektor Obsługi Inwestycji Sanitec Koło 

TRADYCJA, 
PROFESJONALIZM, 
DOŚWIADCZENIE

Zaufało nam już kilka pokoleń projektantów, 

inwestorów i firm wykonawczych. 

Dziękujemy!
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Odlewnia misek WC w fabryce KOŁO we Włocławku
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INNOWACJE 
DLA INWESTYCJI

Nowe rozwiązania, szczególnie istotne 

w budynkach użyteczności publicznej.
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BEZPIECZEŃSTWO 
UŻYTKOWANIA 
I TRWAŁOŚĆ

HIGIENA 
I ŁATWE UTRZYMANIE 
CZYSTOŚCI

Smart Fresh
dba o higienę podczas spłukiwania 
w stelażach TECHNIC GT do WC.

Rimfree®
to innowacyjne miski WC pozbawione 
kołnierza i zakamarków, w których mógłby 
sie gromadzić brud. Jest to najbardziej 
higieniczne rozwiązanie na rynku.

Powłoka Reflex KOŁO®
Hydrofobowa powłoka na kabinach 
prysznicowych i ceramice KOŁO, która 
poprawia higienę i ułatwia utrzymanie 
czystości.

Atest PZH
Wszystkie produkty ceramiczne 
i akrylowe Koło posiadają status „Produkt 
z atestem PZH” - to kolejny dowód 
troski o bezpieczeństwo użytkowników 
potwierdzony autorytetem PZH. 

Push2Clean®
innowacyjne, łatwe wypinanie drzwi 
w kabinach prysznicowych, znacznie 
ułatwiające utrzymanie czystości.

Click2Clean®
innowacyjne zawiasy w deskach 
sedesowych, umożliwiające ich szybkie 
wypinanie, przez co dużo łatwiej jest 
utrzymać toaletę w czystości.

Zwarte, proste formy
Jednorodne formy ceramiki bez 
zakamarków oraz kryte bądż całkowicie 
niewidoczne mocowania ułatwiają 
utrzymanie czystości i zapobiegają 
gromadzeniu się brudu oraz bakterii.

KeraTect®

Deska antybakteryjna 
Deska sedesowa z cząsteczkami srebra 
jest dużo bardziej higieniczna.

Szkło hartowane
w kabinach prysznicowych, grubości od 
4 do 8 mm gwarantuje ich stabilność, 
trwałość i bezpieczeństwo potwierdzone 
testami.

Produkty dla osób 
niepełnosprawnych
trwałość i bezpieczeństwo 
potwierdzone testami.

Szkliwo KeraTect®
Objęte 30-letnią gwarancją, innowacyjne 
szkliwo ceramiczne KERAMAG.

KeraTect®

WYMIERNE 
OSZCZĘDNOŚCI
I EKOLOGIA

Rimfree®
innowacja poprawiająca nie tylko 
higienę, ale też ograniczająca wydatki 
na środki czyszczące i eliminująca 
konieczność stosowania agresywnych 
środków chemicznych.

Szkliwo KeraTect®
Objęte 30-letnią gwarancją, innowacyjne 
szkliwo ceramiczne KERAMAG, bardzo 
ułatwiające utrzymanie w czystości 
i redukujące związane z tym koszty. 

Powłoka Reflex KOŁO®
Zmniejsza ilość czasu potrzebnego 
na utrzymanie czystości kabin kabinach 
prysznicowych i ceramiki, co przekłada się
na zmniejszone koszty utrzymania obiektu.

Mocowania QuickFix®
znacznie skracające czas montażu stelaży 
podtynkowych i kabin prysznicowych

Bezwodny pisuar
Innowacyjny, całkowicie bezwodny 
system wyznacza zupełnie nowe 
standardy w oszczędności zużycia wody.

Spłukiwanie 0,5 l  
W pisuarze NOVA PRO PICO daje 
możliwość znacznego zredukowania 
ilości zużywanej wody.

Spłukiwanie 4/2 l 
w miskach WC jest skutecznym 
i zarazem najbardziej oszczędnym 
rozwiązaniem na rynku.

Deska antybakteryjna 
całkowicie bezpieczna nawet tam, 
gdzie wymagana jest sterylna czystość, 
np. w obiektach medycznych czy 
przedszkolach.

Płyta wilgocioodporna 
w meblach łazienkowych znacznie 
zwiększa ich trwałość i poprawia higienę.

Magnetyczne prowadzenie 
poprawia stabilność i kulturę pracy 
elementów ruchomych kabin 
prysznicowych.

Trwałe i odporne
na wandalizm i duże ciężary produkty 
zwiększają ich żywotność, co jest 
szczególnie istotne w budynkach o dużym 
natężeniu ruchu.

4 / 6 / 8
mm
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HIGIENA, EKOLOGIA 
I WYMIERNE 
OSZCZĘDNOŚCI

Jedyne takie rozwiązanie na rynku, czyli całkowicie pozbawione 

kołnierza miski WC. Brak kołnierza to brak zakamarków, 

w których mógłby się gromadzić cięzki do usunięcia brud.

Mniej brudu i bakterii

Mniejsze zużycie środków czyszczących

Szybsze i łatwiejsze utrzymanie czystości

DLA INWESTORA
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Przekrój  standardowej 
miski WC z kołnierzem

Tutaj mogą gromadzić się brud i bakterie. 
Konieczne jest użycie 

agresywnych środków chemicznych 

Przekrój miski z częściowo 
wyeliminowanym kołnierzem

Problem brudu i bakterii 
wyeliminowany tylko połowicznie 

Przekrój miski Rimfree® 
Brak miejsca dla brudu i bakterii 

i łatwe utrzymanie czystości 
bez agresywnych środków chemicznych

MISEK WISZĄCYCH 
BEZ KOŁNIERZA 

W OFERCIE 
KOŁO & KERAMAG

8NIE TYLKO RIMFREE®!
WPROWADZILIŚMY WIELE INNYCH 

INNOWACJI POPRAWIAJĄCYCH HIGIENĘ

KeraTect®
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OSZCZĘDNE 
SPŁUKIWANIE

Mniejsze rachunki za wodę

Mniej ścieków

Spełniają wymogi certyfikacji LEED i BREEAM.

Bezwodne pisuary
Innowacyjne, całkowicie bezwodne pisuary CERO
i CENTAURUS wyznaczają zupełnie nowe standardy 
w oszczędności zużycia wody.

Wprowadzamy zupełnie nowy standard na rynku ceramiki 

łazienkowej i stelaży podtynkowych. Aż 12 modeli misek WC 

jest przystosowanych do spłukiwania mniejszą ilością wody. 

Spłukiwanie 4/2 l to pionierskie rozwiązanie na tle obecnego 

standardu rynkowego, który wynosi 6/3 l. Jest to rozwiązanie 

będące nie tylko wyrazem dbałości o środowisko naturalne, 

ale także wyjątkowo ekonomiczne.

DLA INWESTORA
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Spłukiwanie 0,5 l  
W pisuarze NOVA PRO 
PICO daje możliwość 
znacznego zredukowania 
ilości zużywanej wody.

Ekonomiczne spłukiwanie 4/2 l 
możliwe jest aż w 12-tu modelach misek WC i w nowych stelażach TECHNIC GT. 
Są to najbardziej oszczędne rozwiązania na rynku.

MISEK WISZĄCYCH PRZYSTOSOWANYCH 
DO OSZCZĘDNEGO SPŁUKIWANIA 4/2 L

MODELE STELAŻY PRZYSTOSOWANYCH 
DO OSZCZĘDNEGO SPŁUKIWANIA 4/2 L

12

4
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REWOLUCYJNE 
STELAŻE DO WC

Innowacyjny wspornik przyścienny Quick Fix, nowy sposób 

montażu przycisku spłukującego, czy dodatkowy otwór rewizyjny, 

to tylko niektóre nowe rozwiązania. Wykonana ze stali gatunkowej 

rama stelaża  gwarantuje wytrzymałość potwierdzoną testami 

obciążeniowymi do 400 kg, spełniając tym samym normy PN-EN. 

Nowy system napełniający rozpoczyna napełnianie spłuczki dopiero 

po całkowitym zamknięciu zaworu spustowego, dzięki czemu 

oszczędzamy 0,5 l wody przy każdym spłukaniu. W połączeniu 

z możliwością spłukiwania zredukowaną do 4/2 l ilością wody, 

stelaże Technic GT wyznaczają zupełnie nowy standard na rynku.

TECHNICUchwyty ścienne Quick Fix 
  regulacja odległości od ściany od 15–
23,5 cm

  płynna regulacja kąta ustawienia 
uchwytów w zakresie 0-360°

  możliwy montaż również w narożniku

  montaż na nierównej ścianie

 szybka regulacja bez narzędzi

360o

15–23,5 cm

Innowacyjne przyciski
  możliwość montażu przycisku 
pneumatycznego w dowolnym miejscu

  8 wzorów wykończeń 
   przycisków w 15-tu kolorach

CLICK90o

Uniwersalny i łatwy montaż
   regulacja wysokości stelaża 

   w zakresie 0-20 cm

 wbudowane hamulce wysokości

  3 opcje obrotu stopy – regulacja 
   w zakresie 90-180°

  dopasowanie do standardowych profili 
aluminiowych stosowanych 

   w zabudowie gipsowo - kartonowej

Solidna i trwała konstrukcja 
  wytrzymałość 400 kg

   10 lat gwarancji

0
-2

0
 c

m

Mniejsze rachunki za wodę i ścieki

Spełniają wymogi certyfikacji LEED i BREEAM

Aż 34 opcje wykończenia przycisków 
spłukujących

Superszybki i łatwy montaż

DLA INWESTORA
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Zobacz jak sprawnie 
i łatwo montuje się 
nasz nowy stelaż:

http://goo.gl/tN0bo3

Smart Fresh
Wygodny i łatwy
w obsłudze aplikator 
wkładów odświeżających 

Solidna i wytrzymała konstrukcja
testowana obciążeniem 400 kg

Regulacja kolana odpływowego 
do 6 cm

Hamulce wysokości 
łatwy montaż przez jedną osobę

Stopy kompatybilne z profilami 
do zabudowy kartonowo-gipsowej

Do montażu misek wiszących z 
rozstawem otworów 18 lub 23 cm
również do miski dla osób niepełnosprawnych

Wyjątkowo cichy 
zawór napełniający

Inteligentne napełnianie
zawór z opóźnionym systemem napełniania pozwala 
zaoszczędzić 0,5 l wody w każdym cyklu

Izolowany zbiornik spłuczki 
zapobiega skraplaniu wody

Wybór spłukiwania i Smart Fresh
6/3 l lub 4/2 l oraz specjalny aplikator 
wkładów odświeżających

Przyłącze wodne 
6 różnych punktów podłączenia wody

Szybki i łatwy montaż Quick Fix
montaż standardowy lub narożny

Dodatkowy otwór rewizyjny 
z płytką zaślepiającą – wygodny  
dostęp podczas montażu

szerokość tylko 40 cm
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STELAŻ 
DO UMYWALKI STELAŻE DO UMYWALKI, 

BIDETU I UCHWYTÓW

TECHNIC

Szybki i łatwy montaż Quick Fix
montaż standardowy lub narożny

Dopuszczalne obciążenie 150 kg

Do montażu wszystkich umywalek wiszących z rozstawem 
otworów 50 - 390 mm

Również do umywalki
dla osób niepełnosprawnych

Możliwość dostosowania wysokości 
belki montażowej

Uniwersalne podłączenie wody 1/2”
z możliwością dostosowania rozstawu w zakresie 
80-230 mm, dodatkowo wygłuszone gumowymi 
podkładkami

Szerokość 50 cm 

Regulowana wysokość położenia 
kolana odpływowego

Hamulce wysokości 
łatwy montaż przez jedną osobę

Stopy kompatybilne z profilami 
do zabudowy kartonowo-gipsowej

Przykłady mniej typowych 
zastosowań stelaży TECHNIC GT 
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STELAŻ 
DO BIDETU

STELAŻ DO UCHWYTÓW 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szybki i łatwy montaż Quick Fix
montaż standardowy lub narożny

Regulowana wysokość położenia 
kolana odpływowego

Do montażu wszystkich bidetów 
z rozstawem otworów 18 lub 23 cm

Uniwersalne podłączenie wody 1/2”
z możliwością dostosowania rozstawu w zakresie
60-320 mm i regulacją położenia na wysokość, 
dodatkowe wygłuszenie gumowymi podkładkami

Szerokość 50 cm Szerokość 30 cm 

Hamulce wysokości 
łatwy montaż przez jedną osobę

Stopy kompatybilne z profilami
do zabudowy kartonowo-gipsowej

Solidna płyta montażowa
wykonana z materiału wilgocioodpornego

Możliwość wykorzystania również 
do montażu wielkogabarytowych 
umywalek i mebli
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STELAŻ 
DO PISUARU

STELAŻE DO PISUARU
I STEROWANE ELEKTRONICZNIE

TECHNIC

Szybki i łatwy montaż Quick Fix
montaż standardowy lub narożny

Profil do podłączenia wody posiada regulację położenia 
na wysokość i głębokość

Możliwość montażu spustowych 
zaworów ciśnieniowych 
i elektronicznych

Uniwersalne podłączenie wody 1/2”
dodatkowe wygłuszenie gumową podkładką

Regulowana wysokość 
położenia i rozstawu 
na profilu do montażu pisuaru

Regulowana wysokość położenia 
kolana odpływowego

Mniejsze rachunki 
za wodę i ścieki

Spełniają wymogi certyfikacji 
LEED i BREEAM

Superszybki i łatwy montaż

DLA INWESTORA

Hamulce wysokości 
łatwy montaż przez jedną osobę

Szerokość 50 cm 

Stopy kompatybilne z profilami 
do zabudowy kartonowo-gipsowej
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STELAŻ DO WC
ZE STEROWANIEM 
OPTOELEKTRONICZNYM

Zestaw składa się ze stelaża TECHNIC GT do WC 99400 
i sterownika optoelektronicznego 
(kolor biały, chrom lub chrom mat)

Reakcja na obecność osoby przebywającej w odległości 
max. 0,7 m od czujnika przez okres dłuższy
niż 7,5 sek. a krótszy niż 45 sek. 
małym spłukaniem (2 sek.)

Reakcja na obecność osoby 
przebywającej w odległości max. 0,7 m 
od czujnika przez okres dłuższy 
niż 45 sek. dużym spłukaniem (5 sek.)

Do spłukiwania dochodzi po zwłoce 2 sek. 
od opuszczenia zasięgu działania czujnika

Możliwość dodatkowego ręcznego spłukania przyciskiem 
(np. w przypadku braku prądu)

Samoczynne dodatkowe spłukanie 
po każdym ósmym spłukaniu 
(według przepisów higienicznych UE)

Funkcja wyłączenia czujnika

Napięcie 24V DC
Pobór prądu: przy napięciu 24V DC: 50W
Zasięg: 0,3 m - 0,7 m
do kompletowania z zasilaczem 96004 
(jeden zasilacz do jednego WC)
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KOMFORTOWA 
I BEZPIECZNA 
ŁAZIENKA BEZ BARIER

Deklaracje zgodności i atest higieniczny

Profesjonalne zestawy montażowe w komplecie

Produkty medyczne - 8% stawka VAT

Obiekty referencyjne w całej Polsce

LEHNEN CONCEPT i LEHNEN NOVUS to dwie nowe serie 

profesjonalnych i estetycznych produktów przeznaczonych 

do wyposażania pomieszczeń sanitarnych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. LEHNEN CONCEPT to nowoczesne 

wzornictwo ze stali nierdzewnej połączone z perfekcyjnym 

wykonaniem. Przetestowana, ponadnormatywna wytrzymałość 

na obciążenia gwarantuje trwałość oraz bezpieczeństwo 

użytkowania. LEHNEN NOVUS to pierwszy w naszej ofercie 

program produktów wykonanych ze stali pokrytej proszkowo 

białym lakierem. Seria ta jest dowodem na to, że przystępną cenę 

można połączyć z wysoką jakością i funkcjonalnością produktów.

DLA INWESTORA

Poręcze uchylne, wieszak zasłony prysznicowej, zasłona prysznicowa
i siedzisko uchylne z serii LEHNEN CONCEPT

Lehnen
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Dbałość o jakość wykończenia
dzięki której poręcze są trwałe i niezawodne. 

Innowacyjne siedzisko prysznicowe
charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością 
i stabilnością. Testowane na obciążenie 200 kg.

Poręcze uchylne 
posiadają bezpieczny mechanizm uchylania, 
dzięki któremu można je ustawić w dowolnym położeniu.
Testowane na obciążenie 150 kg.

Panel siedziska 
łatwo zdejmowany, ułatwia utrzymanie 
czystości oraz dezynfekcję.

Wieszaki zasłony prysznicowej
proste i kątowe, z dodatkowym wspornikiem sufitowym, 
będącym trzecim punktem mocowania, gwarantującym 
stabilność. 

Nowa konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie 
wieszaka we własnym zakresie.

Specjalnie zaprojektowane klipsy umożliwiają przesuwanie 
zasłony na całej długości wieszaka. 

Zasłona posiada wszyte wzdłuż dolnej krawędzi obciążenia, 
które ograniczają jej ”falowanie”. 
Przystosowana do prania w temp. 60OC.

Rozety ze stali nierdzewnej 
elegancki sposób na zakrycie śrub montażowych.
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PERFEKCYJNA 
HIGIENA W KABINIE 
PRYSZNICOWEJ

Innowacyjne, superhigieniczne rozwiązanie

Dużo łatwiejsze utrzymanie czystości

Brak miejsc gdzie mógłby się gromadzić brud

Wysoka trwałość i kultura pracy

Dzięki zastosowaniu zamkniętych profili utrzymanie czystości w 

kabinie stało się zdecydowanie łatwiejsze, gdyż brud nie ma gdzie 

się gromadzić. System Push2Clean®, dostępny w nowych kabinach 

ULTRA, umożliwia łatwe wypinanie drzwi przesuwnych

a magnetyczne prowadzenie gwarantuje wysoką kulturę pracy 

i eliminuje niepożądane luzy, które w tradycyjnych rozwiązaniach 

zazwyczaj pojawiały się na styku łożysk z profilami. 

DLA INWESTORA

Wystarczy popchnąć
by mieć pełny dostęp to zazwyczaj trudno dostępnych miejsc w kabinie prysznicowej.
Profil dolny jest całkowicie zamknięty, dzięki czemu utrzymanie czystości 
staje się łatwe jak nigdy dotąd.
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Całkowity brak zakamarków
dzięki całkowicie zamkniętemu profilowi dolnemu.

Innowacyjne prowadzenie magnetyczne
dzięki któremu nie ma już trudno dostępnych miejsc, w których mógłby się gromadzić 
brud, utrzymanie czystości staje się szybkie i łatwe a elementy ruchome kabiny pracują 
cicho, stabilnie i pozbawione są luzów.
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INNOWACYJNE
KABINY ULTRA

Powłoka Reflex KOŁO® w standardzie

Łatwe i szybkie czyszczenie

Brak miejsc gdzie mógłby się gromadzić brud

Solidne szkło hartowane

Posiadają całkowicie zamknięte profile, pozbawione zakamarków, 

w których mógłby się gromadzić brud. System Push2Clean® 

ułatwia utrzymanie czystości zapewniając szybki i bezproblemowy 

dostęp do trudno dostępnych miejsc. Magnetyczne prowadzenie  

gwarantuje wysoką kulturę pracy elementów ruchomych 

i zwiększa trwałość kabiny. Kabiny ULTRA posiadają praktyczne 

w codziennym użytkowaniu detale, takie jak np. haczyki 

do zawieszania ręczników i przyborów toaletowych. 

Stabilność gwarantuje hartowane szkło grubości 6 / 8 mm 

oraz solidne profile aluminiowe. Kabiny ULTRA posiadają 

ułatwiającą czyszczenie powłokę Reflex KOŁO w standardzie. 

DLA INWESTORA
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które można wykorzystywać wewnątrz lub na zewnątrz 
kabiny. Można na nich powiesić ręcznik lub przybory 
toaletowe.

brak zakamarków i trudno dostępnych miejsc, czyli łatwiejsze utrzymanie czystości.

eliminuje problematyczne zakamarki, w których mogą gromadzić się brud i osady. 
Zwiększa to znacznie trwałość kabiny i podnosi kulturę pracy elementów ruchomych
a także ułatwia utrzymanie czystości.

Praktyczne haczyki

Całkowicie zamknięty profil dolny

Przemyślane prowadzenie łożysk w profilu zamkniętym od góry

wystarczy popchnąć by wyczyścić.

Push2Clean®
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NASTĘPCA LEGENDY 
- SERIA CERAMIKI 
I MEBLI NOVA PRO

Szerokie portfolio - aż 115 produktów  

Rozwiązania ekologiczne

Innowacje poprawiające higienę

Przemyślane i funkcjonalne rozwiązania

Następca doskonale znanych linii łazienkowych 

NOVA i NOVA TOP. Seria dopracowana w najdrobniejszym detalu 

i oferująca zupełnie nowy design, jeszcze większą funkcjonalność 

oraz bardzo szeroki asortyment. Serię NOVA PRO stanowi 

aż 115 dopasowanych stylistycznie produktów o różnorodnym 

zastosowaniu. Doświadczenie pokazuje, że są wśród nich również  

produkty idealne do specjalistycznych łazienek w szpitalach, 

sanatoriach czy przedszkolach. Gwarantują zarówno funkcjonalność, 

jak i ponadczasową stylistykę, która nie ulega chwilowym trendom.

DLA INWESTORA
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produkty dla niepełnosprawnych

całkowicie bezwodne lub zmniejszające zużycie wody zintegrowane z pisuarem, eliminujące problem zapychania 
się odpływu

super higieniczne i ograniczające koszty 
utrzymania budynku

mini umywalki i krótka miska WC, stworzone do 
pomieszczeń gdzie liczy się każdy centymetr

produkty do żłobków i przedszkoli o rozmiarach 
dopasowanych do różnych grup wiekowych

Bez barier

Ekologiczne pisuary Ceramiczne sitko Miski Rimfree® 4/2 l

Do małych łazienek Dla dzieci
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UNIKATOWY 
TYP SZKLIWA 
CERAMICZNEGO

Maksymalna higiena

Niespotykana trwałość

Gwarancja 30 lat

KeraTect® jest zupełnie nowym typem szkliwa ceramicznego, 

które gwarantuje olśniewającą czystość i higienę. 

Jest to szkliwo idealnie gładkie, pozbawione mikroporów i wyjątkowo 

wytrzymałe. Nawet stosowanie agresywnych środków czystości 

oraz mycie urządzeniami wysokociśnieniowymi nie pozostawia 

na nim żadnego śladu. Gwarancją trwałości i zalet szkliwa KeraTect® 

jest ponad stuletnia tradycja oraz doświadczenie firmy KERAMAG – 

wiodącego producenta ceramiki łazienkowej w Europie. 

Utrzymanie czystości jest bardzo ważne szczególnie w obiektach 

użyteczności publicznej takich jak np.  centra handlowe 

czy obiekty medyczne. 

DLA INWESTORA
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Krople na powierzchni Reflex KOŁO®

CZYSTA
POWŁOKA

Łatwiejsze utrzymanie czystości

Higiena

Standardowe powierzchnie ceramiki łazienkowej i szkło 

w kabinach prysznicowych wydają się idealnie gładkie. 

Niestety to tylko pozory, o czym świadczą trudne 

do usunięcia zabrudzenia, z którymi przychodzi nam walczyć 

podczas czyszczenia łazienki. Ich przyczyną są mikroporowate, 

zagłębienia, w których osadzają się pozostałości mydła, kamień 

i bakterie. Reflex KOŁO® to specjalna powłoka, dzięki której 

powierzchnie szklane i ceramiczne stają się idealnie gładkie, a tym 

samym znacznie ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń 

i osadów mineralnych. Cechą charakterystyczną takich 

powierzchni jest łatwe łączenie się drobnych kropli wody 

w większe, co z kolei powoduje ich szybsze spływanie.

DLA INWESTORA

Krople na powierzchni standardowej
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WYBRANE OBIEKTY 
REFERENCYJNE

Hotele



29



30

HAMPTON by Hilton

Warszawa

Projekt architektoniczny:

AGK Architekci sp. z o.o.

Inwestor:

Port - Hotel Sp. z o.o.



31



32

Umywalka podblatowa NOVA TOP       

Miska wisząca  VARIUS



33



34

HOLIDAY INN
Łódź

Projekt architektoniczny:

An Archi Group s.c.

Inwestor:

DiM Hotel Łódź Sp. z o.o.
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Umywalka meblowa VARIUS 

Umywalka asymetryczna STYLE      

Drzwi prysznicowe GEO 6
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BEST WESTERN PLUS                                                  
BUSINESS FALTOM 
HOTEL 
Gdynia

Projekt architektoniczny:

Projekt GLD – Architekci  

A.E. Marszałkowski Sp. Jawna 
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Pisuar PAREO i przegroda międzypisuarowa NOVA PRO 

Miska wisząca STYLE
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POZIOM 511
Ogrodzieniec

Projekt architektoniczny:

Tomasz Wuczyński / Grupa Plus
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Umywalka TWINS      

Wanna CLARISSA

Miska wisząca VARIUS
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PRZYSTAŃ
Bydgoszcz

Projekt architektoniczny:

APA Rokiccy

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
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Umywalka NOVA TOP BEZ BARIER
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METROPOL
Warszawa

Projekt architektoniczny:

Artur Szuba

Inwestor:

Hotele Warszawskie “Syrena” Sp. z o.o. 
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Umywalka meblowa VARIUS



56

Biurowce

WYBRANE OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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MALTA HOUSE
Poznań

Projekt architektoniczny:

Pentagram Architekci

Inwestor:

Skanska
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Miska wisząca SIGN ART

Umywalka wpuszczana 

w blat NOVA TOP



62

PAŁAC ZAMOYSKICH /
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA 
ARCHITEKTÓW POLSKICH
Warszawa

Projekt architektoniczny:

Leandro Marconi
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Zlew ceramiczny NOVA PRO
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PIXEL
Poznań

Projekt architektoniczny:

JEMS Architekci

Inwestor:

Garvest
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Pisuar ALEX

Przegroda międzypisuarowa  NOVA PRO

Miska wisząca QUATTRO



70

CENTRUM SZKOLENIOWO 
INFORMACYJNE DSOIA RP -  
REKONSTRUKCJA BUDYNKU 
DAWNEGO PRZEDSZKOLA 
NA TERENIE WUWA
Wrocław

Autorzy projektu oryginalnego:

Paul Heim, Albert Kempter

Autorzy projektu rekonstrukcji:

Maćków Pracownia Projektowa

Autorzy projektu wykonawczego:

Major Architekci

Inwestor:

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
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Umywalka dla osób niepełnosprawnych DEJUNA

Miska wisząca RENOVA NR 1 PLAN

Poręcze dla osób niepełnosprawnych 

LEHNEN FUNKTION
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Obiekty kultury

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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OPERA I FILHARMONIA
PODLASKA 
EUROPEJSKIE 
CENTRUM SZTUKI
Białystok

Projekt architektoniczny:

Marek Budzyński – architekt Sp. z o.o.  

Inwestor:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
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Umywalka wpuszczana 

w blat NOVA TOP
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FILHARMONIA 
ŚWIĘTOKRZYSKA 
im. OSKARA KOLBERGA
 
Kielce

Projekt architektoniczny:

Piw Paw Architekci Sp. z o.o. 

Inwestor:

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego   
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Umywalka stawiana 

na blat QUATTRO

Miska wisząca QUATTRO
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Obiekty edukacyjne

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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CENTRUM GEOEDUKACJI
Kielce

Projekt architektoniczny:

PALK architekci Sp. z o.o

Inwestor:

Geopark Kielce
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Umywalka wpuszczana w blat NOVA 
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CENTRUM 
INFORMACJI NAUKOWEJ 
I BIBLIOTEKA AKADEMICKA
Katowice

Generalny Projektant:

HS99 

Inwestor:

Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach
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Umywalka wpuszczana w blat NOVA 

Miska wisząca NOVA TOP

Pisuar FELIX
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CENTRUM NOWOCZESNEGO 
KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI
BIAŁOSTOCKIEJ 
Białystok

Projekt architektoniczny:

group - arch sp. z o.o.

Inwestor:

Politechnika Białostocka
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Pisuar ALEX

Miska wisząca NOVA TOP
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I 
NAUK INFORMACYJNYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
Warszawa

Projekt architektoniczny:

Dedeco Sp. z o.o.

Inwestor:

Politechnika Warszawska
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Umywalka wpuszczana

w blat NOVA

Miska wisząca 

REKORD
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Obiekty medyczne 

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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Białystok

Generalny projektant :

ArchDeco Sp. z o.o.

Inwestor:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

UNIWERSYTECKI SZPITAL 
KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
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Umywalka i półpostument PRIMO

Miska wisząca STYLE
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SZPITAL ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
MOKOTOWSKIE 
CENTRUM MEDYCZNE
Warszawa

Projekt architektoniczny:

Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED Agnieszka Królik i Lech Królik sp. j.

Inwestor:

PLATINUM HOSPITALS sp. z o.o.
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Umywalka IDOL

Miska wisząca Rimfree® 4U

Kabina prysznicowa NIVEN
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Galerie Handlowe

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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TRZY KORONY
Nowy Sącz

Projekt architektoniczny:

ArKuS BPD Marek Gachowski - Gliwice

Inwestor:

CD Locum Sp. z o.o.
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Umywalka dla osób 

niepełnosprawnych DEJUNA

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych 

LEHNEN FUNKTION

Miska wisząca Rimfree® 4U

Pisuar FLOW
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GALERIA BRONOWICE
Kraków

Autor Projektu:

Biuro Rozwoju Krakowa S.A.

Inwestor:

Auchan Polska Sp. z o.o.
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Pisuar ALEX

Miska wisząca Rimfree® 4U

Umywalka podblatowa NOVA TOP
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Lotniska

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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Poznań

Projekt architektoniczny:

Piotr Z. Barełkowski, Przemysław Borkowicz

Inwestor:

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

PORT LOTNICZY POZNAŃ 
- ŁAWICA IM. HENRYKA 
WIENIAWSKIEGO
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Pisuar ALEX

Przegroda międzypisuarowa 

NOVA PRO

Umywalka TWINS
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Apartamentowce

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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VISIONAPARTMENTS
Berlin 

Projekt architektoniczny:

Vision Warsaw

Inwestor:

Visionapartments
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Wanna CLARISSA

Miska wisząca STYLE
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PLATINUM TOWERS
Warszawa

Projekt architektoniczny:

Vision Warsaw

Inwestor:

Visionapartments
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Wanna CLARISSA

Parawan nawannowy NIVEN
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VISIONAPARTMENTS
Zurych

Projekt architektoniczny:

Vision Warsaw

Inwestor:

Visionapartments
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Wanna CLARISSA
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Zrealizowane projekty 
konkursowe
W “KONKURSIE KOŁO NA PROJEKT ŁAZIENKI”

OBIEKTY 
REFERENCYJNE
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ŁAZIENKA KOŁO 2007
Kazimierz Dolny

Projekt architektoniczny:

Piotr Musiałowski, Łukasz Przybyłowicz

Inwestor:

Miasto Kazimierz Dolny

Nagrody:

Grand Prix konkursu 

Łazienka KOŁO 2007
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Umywalka TWINS

Ceramika NOVA TOP BEZ BARIER

Akcesoria dla osób niepełnosprawnych 

LEHNEN
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ŁAZIENKA KOŁO 2010
Warszawa

Projekt architektoniczny:

Katarzyna Szpicmacher, Maja Matuszewska, 

Aleksandra Krzywańska

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Nagrody:

Grand Prix konkursu 

Łazienka KOŁO Wisły 2010 
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Zlew ceramiczny NOVA PRO
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REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA 
DLA RÓŻNYCH TYPÓW OBIEKTÓW
Hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych (str. 152)

Hoteli dwu- i trzygwiazdkowych (str. 156)

Biurowców i galerii handlowych (str. 160)

Łazienek dla osób niepełnosprawnych (164)

Budynków o dużym natężeniu ruchu (str. 168)

Pomieszczeń gospodarczych (str. 172)
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ŁAZIENKA W HOTELU              i 
Rekomendowane rozwiązania do hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych 
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ŁAZIENKA W HOTELU              i  
Rekomendowane produkty do hoteli cztero i pięciogwiazdkowych 

Umywalka podblatowa STYLE

Z praktycznych i estetycznych względów w łazienkach hotelowych 
często stosuje się rozwiązania blatowe, które zapewniają dużą powierzchnię odkładczą 
i łatwość utrzymania czystości. Łatwo w nich również umieścić dozownik na mydło. 
Umywalka podblatowa STYLE to idealna umywalka do podwieszenia pod blat. 
Dzięki ponadczasowemu wzornictwu świetnie wygląda w nowoczesnych hotelowych 
łazienkach.

Umywalka podblatowa STYLE
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Kabina prysznicowa NEXT

Miska wisząca Rimfree® LIFE!

Stelaż podtynkowy TECHNIC GT

Solidna kabina prysznicowa NEXT 
z grubego szkła, bez profili

Pozbawiona zbędnych elementów kabina nie tylko ładnie 
wygląda, ale też nie posiada trudnych do utrzymania w 
czystości zakamarków. Grubość szkła natomiast ma ogromne 
znaczenie dla stabilności 
i bezpieczeństwa kabiny. Praktycznie pozbawione profili 
kabiny NEXT posiadają szkło hartowane grubości 
8 i 6 mm i specjalną powłokę Reflex Koło w standardzie. 
Dodatkowo, w przypadku nietypowych projektów istnieje 
możliwość wykonania na wymiar.

Miska wisząca Rimfree® LIFE! 
i ograniczający zużycie wody stelaż 
podtynkowy TECHNIC GT

Dzięki zwartej bryle, całkowicie krytym mocowaniom, 
brakowi wewnętrznego kołnierza i opcjonalnej powłoce 
Reflex KOŁO®, miski WC LIFE! bardzo łatwo jest utrzymać 
w czystości. W połączeniu ze stelażem TECHNIC GT, 
zużywają mniej wody niż standardowe miski, 
tj. tylko 4/2 l, dając tym samym wymierne oszczędności 
zarówno pod względem zużycia wody jak i środków 
czyszczących. (Więcej o miskach wc Rimfree® na str. 6-7)
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ŁAZIENKA W HOTELU         i  
Rekomendowane rozwiązania do hoteli dwu i trzygwiazdkowych 
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Rekomendowane produkty do hoteli dwu i trzygwiazdkowych 

Umywalka wpuszczana w blat NOVA PRO
Podobnie jak w hotelach wyższej klasy, także w hotelach dwu i trzygwiazdkowych najbardziej 
praktyczne są rozwiązania wykorzystujące blaty. Dzięki nim w łazience jest dużo praktycznej 
przestrzeni, na której można położyć ręczniki, szampon, mydło i inne przybory toaletowe.
Idealną umywalką do takiej łazienki jest umywalka wpuszczana w blat NOVA PRO, 
która jest godną następczynią sprawdzonych i cieszących się zaufaniem inwestorów umywalek 
z serii Nova i Nova Top. (Więcej o serii NOVA PRO na str. 22-23).

Umywalka wpuszczana w blat NOVA PRO

Oszczędna miska wisząca bez kołnierza NOVA PRO Rimfree®

Oszczędna miska wisząca Rimfree® NOVA PRO 
i szybki w montażu, ograniczający zużycie wody 
stelaż podtynkowy TECHNIC GT

Miska Rimfree® NOVA PRO nie posiada kołnierza, pod którym w standardowych miskach WC gromadzą się 
trudny do usunięcia brud i zarazki. Do jej czyszczenia nie trzeba stosować agresywnych środków chemicznych, 
co bezpośrednio przekłada się na wymierne oszczędności. Mogą one być jeszcze większe gdy zamontuje 
się ją na redukującym zużycie wody i szybkim w montażu stelażu TECHNIC GT (patrz str. 10-11), 
który przystosowany jest do spłukiwania 4/2 l wody.

ŁAZIENKA W HOTELU         i  
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Kabina prysznicowa ULTRA / wypinanie drzwi / zamknięty profil dolny / haczyk

Pozbawiona zakamarków 
Innowacyjna kabina ULTRA 
z systemem prowadnic magnetycznych 

Dzięki zastosowaniu zamkniętych profili zdecydowanie łatwiej utrzymać kabinę 
w czystości, gdyż brud nie ma gdzie się gromadzić. System Push2Clean® umożliwia 
łatwe wypinanie drzwi w celu czyszczenia, wystarczy je w dolnej części silnie 
popchnąć. System magnetycznego prowadzenia gwarantuje wysoką kulturę pracy 
i eliminuje niepożądane luzy, które w innych kabinach pojawiają się na styku łożysk 
z profilami. Kabiny ULTRA posiadają też praktyczne haczyki, na których można 
powiesić ręcznik lub przybory toaletowe. Stabilność gwarantuje hartowane szkło 
grubości 6 i 8 mm a także solidne profile aluminiowe. 
Kabiny ULTRA posiadają w standardzie powłokę Reflex KOŁO® ułatwiającą 
utrzymanie czystości. (Więcej o kabinach ULTRA na str 18-21).
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ŁAZIENKA W BIUROWCU 
/ GALERII HANDLOWEJ  
Rekomendowane rozwiązania do obiektów biurowych i wielkopowierzchniowych
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Umywalka podblatowa NOVA PRO

Umywalka podblatowa NOVA PRO to idealna umywalka do podwieszenia pod blat 
w budynkach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki otworowi na baterię nie jest konieczne 
wiercenie otworów pod armaturę w blacie, co pozwala zredukować koszt wykonania 
blatu - jej funkcjonalny kształt jest nie tylko praktyczny, ale też łatwy 
do utrzymania w czystości. (Więcej o serii NOVA PRO na str. 22-23).

ŁAZIENKA W BIUROWCU / 
GALERII HANDLOWEJ  
Rekomendowane rozwiązania do obiektów biurowych i wielkopowierzchniowych



165

Pisuar z ceramicznym sitkiem NOVA PRO
W tradycyjnych pisuarach może dochodzić do zatykania się odpływu, gdyż często 
wrzucane są do nich drobne odpady. Problem częściowo rozwiązują stalowe sitka, niemniej 
często giną i problem powraca. Odpowiedzią na to jest pisuar NOVA PRO 
ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, którego nie można zdemontować. 
Pisuar ten posiada także kryte mocowania, poprawiające estetykę 
i ułatwiające utrzymanie go w czystości.

Pisuar bezwodny CERO
W obiektach o dużym natężeniu ruchu bardzo istotne są koszty utrzymania oraz ekologia. 
Dzięki zastosowaniu pisuaru bezwodnego CERO, oszczędności w zużyciu wody 
są bardzo znaczne i mogą w dużych obiektach sięgać dziesiątek tysięcy złotych rocznie. 
Zastosowanie pisuarów bezwodnych pomaga spełnić kryteria 
wymagane przy certyfikacji LEED i BREEAM. (Więcej na str. 8-9).

Miska wisząca Rimfree® NOVA PRO
Przycisk spłukujący NOVA PRO

Miska wisząca Rimfree® NOVA PRO
i stelaż podtynkowy TECHNIC GT
Miska Rimfree® NOVA PRO nie posiada kołnierza, pod którym w standardowych miskach 
WC gromadzą się trudne do usunięcia brud i zarazki. Do jej czyszczenia nie trzeba stosować 
agresywnych środków chemicznych, co bezpośrednio przekłada się na wymierne oszczędności. 
Mogą one być jeszcze większe, w połączeniu z redukującym zużycie wody i szybkim 
w montażu stelażem TECHNIC GT, który przystosowany jest do spłukiwania 4/2 l wody.
(Więcej na str. 10-11).

Stelaże podtynkowe TECHNIC GT
Uchwyty mocujące QuickFix w stelażach TECHNIC GT
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ŁAZIENKA BEZ BARIER
Rekomendowane rozwiązania do łazienek dla osób niepełnosprawnych
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ŁAZIENKA BEZ BARIER
Rekomendowane rozwiązania do łazienek dla osób niepełnosprawnych
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Ceramika NOVA PRO BEZ BARIER
i miska wisząca Rimfree® dla osób niepełnosprawnych 
Specjalnie zaprojektowane, ergonomiczne kształty, ułatwiają korzystanie 
z łazienki osobom z problemami w poruszaniu się lub jeżdżącym na wózku.
Dopracowane detale, takie jak specjalnie skonstruowana deska sedesowa, 
eliminująca jej ześlizgiwanie z miski WC, są efektem wieloletnich doświadczeń 
i odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Dzięki technologii Rimfree® 
oraz odszczędnemu spłukiwaniu 4/2 l, miski WC NOVA PRO BEZ BARIER 
są równiez ultrahigieniczne i pomagają ograniczyć koszty zużycia wody 
i środków czyszczących.

Ceramiczne brodziki ABELE i XENO
Ultra wytrzymałe i higieniczne, z dodatkowym ryflem dla poprawy przyczepności.

Stelaże podtynkowe TECHNIC GT
i poręcze dla osób niepełnosprawnych 
Zmniejszające zużycie wody i szybkie w montażu stelaże TECHNIC GT do WC
oraz specjalistyczne stelaże podtynkowe do mocowania umywalek i poręczy gwarantują solidne 
oparcie nawet w pomieszczeniach ze ścianami z lekkiej zabudowy. (Więcej na str. 10-13).

Ceramika NOVA PRO BEZ BARIER, brodzik ceramiczny XENO, 
poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych z serii LEHNEN NOVUS 

Antybakteryjna deska sedesowa
NOVA PRO BEZ BARIER

Brodzik ceramiczny ABELE, poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych z serii 
LEHNEN CONCEPT, miska WC dla osób niepełnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER 

Stelaże podtynkowe TECHNIC GT do umywalki, do poręczy i do WC.
Poręcze dla osób niepełnosprawnych LEHNEN NOVUS i LEHNEN CONCEPT. 

Deska sedesowa z cząsteczkami srebra jest 
dużo bardziej higieniczna.

Antybakteryjna deska sedesowa 
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ŁAZIENKA W OBIEKCIE 
O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU
Rekomendowane rozwiązania do łazienek w obiektach wielkopowierzchniowych



171



172

Stalowa umywalka 
wpuszczana w blat  

Umywalka podblatowa ze stali nierdzewnej to idealne 
rozwiązanie w budynkach o dużym natężeniu ruchu. 
Wysokiej jakości stal nierdzewna gwarantuje trwałość
i odporność na uszkodzenia.

Umywalki stalowe wpuszczane w blat 
i miska wisząca stalowa

ŁAZIENKA W OBIEKCIE 
O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU
Rekomendowane rozwiązania do łazienek w obiektach wielkopowierzchniowych
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Pisuar i przegroda międzypisuarowa ze stali nierdzewnej   

Wysokiej jakości stal nierdzewną w wykończeniu satynowym cechuje wysoka odporność na uszkodzenia. 
Dzięki temu wykonane z niej pisuary i przegrody międzypisuarowe doskonale sprawdzą się w łazienkach 
o dużej częstotliwości użytkowania. Dodatkowo produkty te wyposażone są w mocowania antykradzieżowe. 
W/w cechy są istotne w miejscach takich jak dworce, restauracje, kluby, stadiony, gdzie beztroska użytkowników 
i wandalizm są poważnym problemem.

Miska WC ze stali nierdzewnej   

z solidną deską sedesową i zabezpieczeniem 
antykradzieżowym. Wnętrze miski wykonane jest 
ze stali nierdzewnej polerowanej w celu ułatwienia
utrzymania czystości.

Umywalka ze stali nierdzewnej
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ŁAZIENKA W POMIESZCZENIU 
GOSPODARCZYM
Rekomendowane rozwiązania do pomieszczeń administracyjnych
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ŁAZIENKA W POMIESZCZENIU 
GOSPODARCZYM
Pomieszczenie administracyjne może być schludne i funkcjonalne!
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Zlew ceramiczny BOSTON

Zlew ceramiczny SWING

Zlew ceramiczny MADISON

Zlew ceramiczny NOVA PRO

Nie tylko w pomieszczeniu 
gospodarczym
Zlewy ceramiczne mogą być stosowane w wielu miejscach - 
nie tylko tych najbardziej oczywistych, czyli pomieszczeniach 
gospodarczych, ale również w kuchniach i łazienkach 
prywatnych. Stosowanie ich w tych ostatnich staje się 
ostatnio bardzo modne i umożliwia bardzo oryginalne 
zaaranżowanie przestrzeni w stylu industrialnym.
Uniwersalność naszej oferty zlewów ceramicznych wiąże 
się także z poszerzeniem portfolio, w którym znajduje się 
obecnie aż osiem modeli w czterech liniach stylistycznych.

Zlew ceramiczny BOSTON
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DLACZEGO KOŁO?

Profesjonalna pomoc w doborze, montażu i eksploatacji produktów KOŁO.

Kompletne specyfikacje produktów – oferta zarezerwowana wyłącznie dla inwestorów i architektów obiektów publicznych.

Prezentacje oferty dla inwestorów, architektów, firm wykonawczych i użytkowników.

Szkolenia dla instalatorów i służb technicznych.

Przegląd produktów KOŁO i KERAMAG po 1 roku działalności obiektu użyteczności publicznej. 

Wsparcie techniczne, infolinia, serwis, dostępność części zamiennych.

Silna i godna zaufania marka.

Sprawdzone rozwiązania poparte referencjami.

Proekologiczne  innowacje pomagające obniżyć koszty eksploatacji.
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NASZ ZESPÓŁ JEST 
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Monika Podosek 
Specjalista d.s. Obsługi Inwestycji

Tel. +48 505 199 162
monika.podosek@kolo.com.pl

odpowiedzialna za projekty w woj. mazowieckim i łódzkim

Adrian Burzyk
Dyrektor Obsługi Inwestycji Sanitec Koło

 
Tel. +48 505 199 200

adrian.burzyk@kolo.com.pl

Paweł Chojnacki 
Specjalista d.s. Obsługi Inwestycji

Tel. +48 505 199 119
pawel.chojnacki@kolo.com.pl

odpowiedzialny za projekty w woj. pomorskim, 
zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim
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kto?

Konrad Grabarek 
Specjalista d.s. Obsługi Inwestycji

Tel. +48 505 199 133
konrad.grabarek@kolo.com.pl

odpowiedzialny za projekty w woj. wielkopolskim, 
dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim

Ewa Kowalska
Specjalista d.s. Obsługi Inwestycji

Tel. +48 63 261 84 86
ewa.kowalska@kolo.com.pl

Katarzyna Znajewska
Specjalista d.s. Obsługi Inwestycji

Tel. +48 505 199 451
katarzyna.znajewska@kolo.com.pl

bit.ly/1mFYyyG

Zobacz film „Kto?” 
kto?

W przypadku pytań dotyczących województwa 
podkarpackiego i lubelskiego, prosimy o kontakt z:

Sebastian Nowak
Tel. +48 505 199 163

sebastian.nowak@kolo.com.pl

W przypadku pytań dotyczących województwa 
warmińsko-mazurskiego, prosimy o kontakt z:

Wojciech Parzych
Tel. +48 505 199 376 

wojciech.parzych@kolo.com.pl
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Odpowiemy na pytania dotyczące wyposażenia 

łazienek w obiektach użyteczności publicznej

Odwiedzimy Państwa firmę lub przyjedziemy 

na plac budowy

Pomożemy wybrać urządzenia sanitarne 

z oferty Sanitec Koło 

Zrobimy profesjonalną specyfikację produktów 

wraz z niezbędnymi rysunkami technicznymi

Przeszkolimy osoby zajmujące 

się utrzymaniem obiektu

W CZYM MOŻEMY POMÓC?
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kto?

bit.ly/1xMyHJn

Zobacz film „Co?” 
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PRAKTYCZNE NARZĘDZIE  
DLA INWESTORA I SPECYFIKATORA

Zwarta, przejrzysta forma, bez zbędnych informacji

Szybka wycena produktów KOŁO, KERAMAG, LEHNEN

Zdjęcia produktowe

Rysunki techniczne potrzebne do projektu

Jeden materiał przydatny zarówno architektowi, 

jak i kierownikowi budowy czy inwestorowi

Przygotowywane przez nas zapytania ofertowe 
są profesjonalne i wygodne dla inwestora.
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Szczegółowe zapytanie 
ofertowe
dla konkretnej inwestycji, zawierające 
wszystkie potrzebne inforemacje w jednym,
interaktywnym dokumencie

Zestawienie produktów 
z informacjami o cenach

Zdjęcie produktu

Szczegółowy opis produktu
wraz z informacjami o cechach szczególnych, 
sposobie montażu i produktach komplementarnych

Numer katalogowy 
i link do strony produktu

w wersji elektronicznej, np. przesyłanej klientom 
mailem, wystarczy kliknąć w numer katalogowy 

by przejść do strony poświęconej danemu 
produktowi w naszym serwisie www

Wymiary produktu
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Facebook 
Sanitec Koło docenia wzrastającą wagę portali 
społecznościowych w przekazywaniu treści informacyjnych 
i edukacyjnych. Na naszym fanpage’u, który zgromadził już 
ponad 7 tysięcy fanów, można dowiedzieć się o naszych 
nowościach, wydarzeniach a także wygrać nagrody 
w konkursach. Publikujemy tam również treści związane 
z architekturą i wzornictwem.

youtube.com/TheSanitecKolo

JESTEŚMY DLA PAŃSTWA
RÓWNIEŻ W SIECI

facebook.com/KOLOzawszewdobrymstylu

Youtube 

W tym serwisie publikujemy filmy poruszające tematy 
związane z projektowaniem oraz wyposażaniem łazienki. 
Można tam także obejrzeć filmy instruktażowe, 
informacyjne, dowiedzieć się o naszych 
nowościach i naszym zespole.
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www.kolo.com.pl

Strona internetowa
Strona www.kolo.com.pl należy do najbardziej popularnych 
i najczęściej odwiedzanych stron w branży budowlanej 
w Polsce. Świadczą o tym nie tylko wciąż wzrastające 
wskaźniki unikalnych użytkowników (UV) i odsłon (PV), 
ale także regularnie robione badania w grupie odbiorców. 
Część strony głównej przeznaczona dla architektów, firm 
wykonawczych i inwestorów jest bardzo przyjazna 
dla wszystkich, którzy chcą szybko znaleźć dane techniczne 
produktu, jego zdjęcia oraz bardzo bogatą listę referencyjną 
zrealizowanych w minionym dziesięcioleciu projektów. 
Wszystkie materiały do pobrania są bardzo przejrzyście 
uporządkowane. W galerii dostępne są prezentacje 
specjalistów ze zorganizowanych w salonach seminariów 
i szkoleń np. prezentacje przedstawicieli Sanepidu.  

www.kolo.com.pl/inwestycje-kolo
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Grand Prix „Łazienka KOŁO 2010”
przy Stadionie Narodowym w Warszawie
Proj. Katarzyna Szpicmacher, Maja Matuszewska 
i Aleksandra Krzywańska / Warszawa

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2011”
na ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Autorzy: Bartłomiej Ordon, Izabela Niemkowska i Alicja Dziurosz
/ Politechnika Śląska

PROMUJEMY TALENTY
- KONKURS KOŁO NA PROJEKT ŁAZIENKI
Najstarszy i najbardziej popularny konkurs na projekt łazienki w Polsce. 
Zwycięskie projekty są bardzo dobrze oceniane przez specjalistów. 
Niektóre spośród prac, które zdobyły Grand Prix, są już zrealizowane 
(Toaleta na dworcu Centralnym w Warszawie, Toaleta nad Wisłą przy Stadionie Narodowym, Toaleta w Kazimierzu Dolnym)
lub będą zrealizowane niebawem. Zapraszamy do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu!

www.konkurskolo.pl

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2008”
w Tatrzańskim Parku Narodowym
Autor: Karol Murlak / Warszawa

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2009”
na Dworcu Centralnym w Warszawie

Autorzy: Katarzyna Kazimierczyk i Jan Sekuła  / Warszawa

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2007”
w Kazimierzu Dolnym

Autorzy: Piotr Musiałowski, Łukasz Przybyłowicz / Warszawa
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Grand Prix „Łazienka KOŁO 2012”
przy Rondzie Mogilskim w Krakowie

Autorzy: Jakub Pszeniczny,  Katarzyna Pszeniczna, Urszula Gacek / Rzeszów

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2013”
przy ul. Mariackiej w Katowicach

Autorzy: Zuzanna Szpocińska, Anna Boruta / Warszawa

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2014”
przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni

Autorzy: Grzegorz Ostrowski, Karol Sabalczyk / Zabrze
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Szkolenia i prezentacje
Zespół Inwestycji organizuje każdego roku szkolenia i prezentacje dla ponad 1000 osób! 
Jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem w ramach corocznie organizowanej akcji 
„KOŁO Inwestycje Tour”. Szkolenia odbywają się wtedy w różnych częściach kraju, w 
unikalnej  ciężarówce MSES KOŁO, zaprojektowanej przez Janusza Kaniewskiego. 
Osobom, które cenią specjalistyczne seminaria i warsztaty np. o obiektach medycznych 
i przedszkolach, polecamy spotkania w naszych salonach ekspozycyjnych 
w Warszawie i Krakowie. 
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszymi prezentacjami,
prosimy o kontakt bezpośredni z naszymi przedstawicielami. 

Film „KOŁO – najpiękniejsza ciężarówka w Polsce. Design story”
można zobaczyć na naszym kanale na YouTube.

ODWIEDŹ NAS
ALBO MY MOŻEMY
ODWIEDZIĆ CIEBIE

goo.gl/6lgbQA
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Salony ekspozycyjne w Warszawie i Krakowie
Nasze salony są największymi ekspozycjami naszych wyrobów 
w Polsce. Miła i kompetentna obsługa, cicha muzyka i dobra kawa 
pozwalają w spokoju dokonywać wyboru odpowiednich produktów. 
Wyrobom naszej firmy towarzyszą produkty komplementarne renomowanych 
firm europejskich. Salony są otwarte we wszystkie dni tygodnia. 
Zapraszamy do odwiedzenia stron naszych salonów 
oraz do wirtualnej wycieczki po ekspozycji. 
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Salon w Krakowie:

ul. Handlowców 13,
32-085 Modlniczka k/Krakowa

tel. (12) 298 49 54
Dział Sprzedaży:

tel. (12) 298 49 56 / (12) 298 49 57

Salon w Krakowie jest czynny:
poniedziałek – piątek 10:00 – 20:00

sobota 10:00 – 18:00
niedziela 11:00 – 16:00 

www.kolo.com.pl/gdzie-kupic/salon-w-krakowie

Salon w Warszawie:

ul. Wołoska 3,
02-675 Warszawa
tel. (22) 606 05 15
tel. (22) 606 18 74 

Salon w Warszawie jest czynny:
poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00

sobota – niedziela 11:00 – 16:00

www.kolo.com.pl/gdzie-kupic/salon-w-warszawie
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PODZIĘKOWANIA DLA:
Pana Jarka Kąkola za większość wykonanych zdjęć, Pana Jakuba Certowicza, 
autora zdjęć Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach 
a także biur architektonicznych, biur projektowania wnętrz 
oraz inwestorów, za stworzenie warunków do wykonania zdjęć 
i wszystkich niewymienionych, którzy przyczynili się do powstania 
tej edycji katalogu Inwestycje 2012-2014. 



Przeczytałeś, nie wyrzucaj. 
Podaruj folder innym zainteresowanym.  
W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

WWW.KOLO.COM.PL
WWW.KOLO.COM.PL/INWESTYCJE-KOLO

KABINY
PRYSZNICOWE
MEBLE


